
�ధన �మ� 





  
 
           
 
       ననున్ “��ను” �ెల�సు��వట���� 

          ననున్ “��ను” మ�ర�్చ��వట���� 

            ననున్ “��ను” �ేర���వట���� 

          మ��య� అత�య్తత్మ �వన ��������  

                                      �ావల�ిన భ��త్,జ�్ఞ న,కర్మ,ధర్మ సమ���రం ఒ����ట �ెల�గ�ల� ఉ�తం�ా! 

 
                 �ా��రణం�ా ����ంతం �ెల�సు���ాల�� ����క వ�ంట�ం��, �ా� గ�ం��ల� అందుబ�ట�ల� ల�వ�. ఇం��క�� దగగ్ర 

గ�ం��ల� వ�ంట��, �ా� �జ�్ఞ సువ�ల��  ఎక్కడ ఉనన్�� �ె�యదు. అల��� ���న్ ల�ౖబ్ర�� ల� ���న్ ర�ాల ప�సత్�ాల� మ�త్ర��  

లభయ్ం అవ�త���న్�. కనుక తమవంత��ా భ��త్,జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం మ�ను��వ�ల�ౖన �� చలప��ావ� ��బ్ ��ౖట్ �ార� ఉ�తం�ా 

�ల���ౖన గ�ం��లను ఆన్ ల�ౖన్ ��్వ�ా eBOOK(PDF) ర�పంల� అం��సుత్ ��న్ర�. �ార� �ేసుత్ నన్ జ�్ఞ న యజ�్ఞ ��� �ా� �ామ్ 

క��� తమవంత��ా స�యం �ే�� �ారయ్క�మంల� ��గం�ా �ా�� గ�ం��లను �ా� �ామ్ ��్వ�ా క��� అంద�ేసుత్ ��న్మ�, 

ఇందుక� ��మ� �ా���� కృతజ్ఞత �ె�య�ేసుక�ంట���న్మ�. కనుక  ప్ర�  ఒక్కర� ఈ సదవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు��గలర�. 

ఇందుక� స�యం �ే�ిన ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్(https://archive.org), గ�గ�ల్ ��బ్ ��ౖట్(https://www.google.co.in),������ �ా�్ట 

��ౖట్(http://www.microsoft.com) �ా����  క��� ��మ� ఋణప��వ���న్మ�. �ా� �ామ్ ��వక బృందం ��ర������� ఒక్కట�, 

ప్ర� ఇల�్ల  ఆ��య్�్మక జ�్ఞ న గ�ం��ల�� �ం���� �ాలనన్�ే మ� ����క. 

 
 ఈ గ�ం��లను ఉ�తం�ా ఆన్ ల�ౖన్ ల� చదువ�టక�, ��గ�మ�(�ౌ��్ల డ్) �ేసు��నుటక� గల మ��ాగ్ ల�: 

       1) �� చలప��ావ� �ా�� ��బ్ ��ౖట్: http://www.srichalapathirao.com/  

       2) �ా� �ామ్ ��బ్ ��ౖట్:  30http://www.sairealattitudemanagement.org  

       3) �ా� �ామ్ గ�గ�ల్ ��ౖట్: https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement   

       4) ఆ���్కవ్ ��బ్ ��ౖట్: https://archive.org/details/SaiRealAttitudeManagement 

 
ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞం ��ౖ గల సల�ల�,సూచనలక� �ా� �ామ్ ��వక బృం���న్ 

సంప్ర��ంచుటక�: sairealattitudemgt@gmail.com30 

�ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సమ���రం:  https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement  

�ా� �ామ్ భ��త్,జ�్ఞ న సంబంద ����ల�: https://www.youtube.com/user/sairealattitudemgt  

 
         ఈ జ�్ఞ న యజ్ఞంల� ప్ర� ఒక్కర� �ాల�గ్ �, ఈ అవ�ా�ా�న్ స��్వ��గం �ేసు���,�ర� సంతృప�త్ ల�ౖ�ే మ��క �ాధక����, 

�జ�్ఞ సువ�లక� మ�రగ్ం చూ�ించగలర� ఆ�సుత్ ��న్మ�.  

 
 
      గమ�క: భ��త్,జ�్ఞ న ప్ర���ారధ్ం ఉ�తం�ా eBook  ర�పంల� �� చలప��ావ� ��బ్ ��ౖట్ �ార� అం��ంచటం జ����ం��. ఈ 

గ�ంధమ���ౖ �ాయ్�ార,మ�ద్రణ హక�్కల� �ా���� గలవ�,కనుక �ా��� సంప్ర��ంచగలర�.  

 
 
                  
  

  SaiRealAttitudeManagement(SAI RAM) - �ా� �జ వయ్��త్త్వ �ర్వహణ(�ా� �ామ్) 

                                               
 * సర్వం �� �ా� ��థ �ాద సమరప్ణమసుత్  *
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https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement
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ఆ�����క జ
� న ీఠం

పరమ�త� స�ర�ప�లక�,

ఈ ���ం ! క�మమ"ల# ప$వచనమ"ల� 'ంట) *క� చక+,ా అర/మ" �ాగలవ�.  ఏ క�మమ"ల# (వర4సల#) '6�ల# 
7ె9య; <$ా రంభ >ాధక�ల� ఇక+డ 'వBCంDన వర4సల# 'ంట) EFటGH I ౖ EFటGH  ఎ��+ ఉప;షతNO లను QIౖతమ" 
చక+,ా అర/మ" Rసేు�Tగల >ా/ U�� Rేర4�V; >ాధన  ��Bా ఈ మనవ జన�ను ఉపWగపరచు�Tగలర; 
'శ�YసుO 6�Zమ".

మ[\]రతంల#; ^వన స7��ల�
కర� Qి �/ ంతం – 1st Step
^వ�ల సు`aగ"ం`�ల�
మ[\]రతంల#; ధBా� ధర� 'bcdషణ
f� ఆ ! శంకBాR�ర4�లgాBC  'తతOh బjధ' – 2nd Step
మరణ�;Z మంగళప$దం Rేసు�T
ప$bాంత ^వ6�;�� 18 సూ7�$ ల�
f� ఆ ! శంకBాR�ర4�లgాBC 'భజ,n'ందం'

f�మదoగవ pq త : 18 అ���యమ"ల� bsd కమ"ల� 6tర4u�Vనుట
f�మదoగవ pq త : 1 వ అ���యమ" : అర4v న 'wాద Wగం – 3rd Step
గ"ర4వ� పటd  YషN�; కరOవ�ం
\]గవతం : దశమ స+ందం
బ]ల కృషNy ; zలల7{ క|`aన కదంబ �ార�క�మమ"
పరమ�ర/ >ాధనల� – 4th Step
మ[\]రతం :  ౌ$ ప !
f�మదoగవ pq త : 2 వ అ���యమ" : >ాంఖ� Wగం
గ"ర4పధం -  గ"ర4 మ�రqం -  గ"ర4మ�Bాq వలంబనం
మ[\]రతం : కర4y డ�
�� >ాధ6� రహస�ం (;రంతర బ$హ�;ష�  )
���నమ" -  ప$Wజనమ"ల�
f�మదoగవ pq త : 3 వ అ���యమ" : కర� Wగం
పండ�గల� : '6�యకచ'� పండ�గ 'bcషం. '��Zశ�ర ,ాధ -  ర�పం; g�నుక ఆ�����క 'bcషం
12. ���వల#�ప;షతNO  – 5th Step
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ఆ�����క జ
� న ీఠం 

పండ�గల� : 'జయదశ� (దసBా) 
f�మదoగవ pq త : 4 వ అ���యమ" : జ
� న Wగం 
90. దర�6�ప;షతNO  (దర�న ఉప;షతNO ) 
91. 7�ర>ాBnప;షతNO  (7�ర>ార ఉప;షతNO ) 
92. మ[gా�T�ప;షతNO  (మ[ gాక� ఉప;షతNO ) 
93. పంచబ$��ప;షతNO  (పంచ బ$హ� ఉప;షతNO ) 
95. ,n<ాల7�ి6��ప;షతNO  (,n<ాల 7�ిన� ఉప;షతNO ) 
ఉతOమ ^వన '��నం 
f�మదoగవ pq త : 5 వ అ���యమ" : కర�స6��స Wగం 
గ"ర4వ� �క+ అవసరమ", గ"ర4వ�ను ఎల� గ"BCOంD Q�'ంR�9, ఎందుక� ? 
f� స �Yవ బ$���ంద$సరస�� >ా�� gాBC 'ఆత� ' �� 'ల�సం' 
98. వBా�ప;షతNO  (వBాహ ఉప;షతNO ) 
99. bాట]�య�Wప;షతNO   100. హయ,��g�ప;షతNO   101. ద7�O 7ే$Wప;షతNO   102. ,ార4`ోప;షతNO   103. 
క9సంతరణ�ప;షతNO  

VIDEO DISCOURSES ARE AVAILABLE FROM HERE 

మ[తN�ల సూక�O ల� 
మ[\]రతం : సం హేమ"ల� & సమ���నమ"ల� 
ఆ�����క, gt �ంత పరEF�న సం ేహమ"లక� సమ���నమ"ల� 
71. సూర� ఉప;షతNO  (సూBn�ప;షతNO ) 
ఇక+`aవరక� శ�వణ, మన6�ల� సBC,ాq  RQేిన gార4, gాBC Rడె� ప$వృతNO లను వదుల�క�ంట]ర4.  
(ఉ �హరణక� <�గ 7�$ గడం, మధ�ం Q�'ంచడం వంట� అలgాటGd  ఇంతకమ"ందు ఉంట) ప�BCO,ా వద9 gt>ాO ర4) 
f�మదoగవ pq త : 6 వ అ���యమ" : ఆత�సంయమ Wగం 
(ఇక+`a7{ కర�ల� ఎల� ఆచBCంR�ల# ప�BCO >ా/ Uల# 79ెయజ�యబ`aన !. >ాధన, ఆచరణ తప�;సBC,ా 
�దల�IటHవలQిన Qి/�.) 
f� ఆ ! శంకBాR�ర4�ల gాBC 'అ ై�త>ారం' 

గ"ర�ప ేశం (మం7{$ ప ేశం) – <$ా మ"ఖ�త 
ఒక సదుq ర4వ� దగqరనుం`a మం7{$ ప ేశం �సు�Tgా9.   క�మY�ణ7{ >ాధన �Vన>ా,CంR�9. 
ఆwాడ ప�BCyమ / గ"ర4 ప�BCyమ / gా�స ప�BCyమ <$ా ��న�త 
2. ��6�ప;షతNO  – 6th Step  

f�మదoగవ pq త : 7 వ అ���యమ" : 'జ
� న Wగం 


